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Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk 
Mikrobiologi, 

Lørdag d. 9. marts 2013 kl. 09:50-11.05  

På Hotel Nyborg Strand 

 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent.  
Jette Bangsborg blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt.  
  

2. Beretning fra formanden. 

Formanden aflagde beretning, der henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. Der 
blev mundtligt orienteret om 2 yderligere nye medlemmer af DSKM: Civilingeniør Lars William 
Pallesen og molekylærbiolog Pernille Kræmer Schachen. 
 

3. Beretning fra udvalgene. 

a)  Uddannelsesudvalget. Marianne Kragh Thomsen aflagde beretning, der 
henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

 Tove Ejlertsen bad om ordet og gjorde opmærksom på, at evt. orlovsperiode skal 
afbrydes ifm. deltagelse i specialespecifikke kurser.  

b)  Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Jette Bangsborg aflagde beretning, der 
henvises til rundsendt udgave. For at kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav om, 
at inspektorerne ikke må inspicere indenfor egen region har Inspektorerne indstillet 
to nye inspektorer, Jurgita Samulioniene og Claus Østergaard. Indstillingerne blev 
godkendt. Beretningen blev godkendt. 

 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation. Der henvises til rundsendt 
udgave. 

 Flemming Scheutz bad om ordet og ønskede at kommentere referat fra DSKM’s 
repræsentant i Center for Biologisk Beredskab (CBB): CBB har godkendt et 
diagnostisk vindue for håndtering og forsendelse af kontrolbelagte VTEC typer: 
http://www.biosikring.dk/no_cache/nyhed/article/140/87/. Ved kontrolbelagte VTEC 
typer forstås udelukkende vero/shigalike-toksin producerende E. coli (uanset 
serotype), der positivt vides isoleret fra human sygdom med blodig diarré og/eller 
HUS. Stammer der udelukkende er testet positive for verotoksin/shigatoksin gener, 
men som ikke vides at have givet de ovennævnte symptomer, er ikke underlagt 
kontrol. Dette skyldes, at tilstedeværelse af verotoksin/shigatoksin gener ikke er 
ensbetydende med, at de udtrykkes, og dermed giver anledning til blodig diarré 
eller HUS: http://www.biosikring.dk/125/#c837 

 Formanden supplerede med, at anvendelse af kontrolbelagte stammer til 
kvalitetskontrol og uddannelse kan ske efter forudgående indberetning til CBB. 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

a)  DSKM: Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

b) Dansk-Fransk Komité Paul Horstmann: Knud Siboni fremlagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

http://www.biosikring.dk/no_cache/nyhed/article/140/87/
http://www.biosikring.dk/125/#c837
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300 per år. Godkendt. 

 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.  

Medlemmers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
indgives til bestyrelsen, ledsaget af en motivering, senest to uger inden 
generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

 Bestyrelsesmedlem Mette Damkjær Bartels, kasserer er på valg og genopstiller. Genvalgt. 

  

8. Valg til udvalg og andre tillidsposter. 

 a) Uddannelsesudvalget: 

Mette Damkjær Bartels (repr. for bestyrelsen) er på valg og genudpeget. 

Michael Pedersen er på valg og kan ikke genvælges. 

David Fuglsang-Damgaard er på valg og ønsker ikke genvalg,  

De af bestyrelsen udpegede repræsentanter for uddannelsesregionerne: De 3 siddende 
repræsentanter ønsker alle at fortsætte (Flemming Schønning Rosenvinge, Helga 
Schumacher og Jens Jørgen Christensen). 

Uddannelsesudvalget foreslår som nye medlemmer hhv. Jette Kornum, der aktuelt er i 2. år 
af hoveduddannelsen på KMA Aalborg og Sara Thønnings, der er i 1.år af 
hoveduddannelse på KMA Rigshospitalet. Begge kandidater er blevet spurgt, om de har 
lyst til at gå ind i arbejdet i uddannelsesudvalget, og begge har udtrykt ønske herom. 
Godkendt. 

 

b) Valg til ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger:  

I henhold til Regioners notat vedr. Procedure for ansættelse af læger i 
speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb udpeger specialeselskabet medlemmer 
til ansættelsesudvalgene. Da man ikke længere må være udpeget til egen region er 
følgende medlemmer udpeget: 

Region Nord: Jørgen Engberg; Region Syd og Øst: Helga Schumacher. 

 

10. Eventuelt. 

Jørgen Kurtzhals bad om ordet og orienterede fra overstået workshop om parasitologisk 
diagnostik. Arbejdsgruppe under DSKM vedr. parasitologisk diagnostik er under etablering. 

Kurt Fuursted bad om ordet og opfordrede til etablering af liste på selskabets hjemmeside 
vedr. lokale forskningsaktiviteter m.h.p. at udbrede kendskabet, initiere samarbejde og 
undgå forskningsmæssig overlap. Bestyrelsen vil gå videre med dette. 

http://plastikinstruksen.dk/systems/1631A89F-3BFC-4E32-A6C8-8B68E9B25973/Ny%20ans%C3%A6ttelsesprocedure_endelig%20juni%202008.DOC
http://plastikinstruksen.dk/systems/1631A89F-3BFC-4E32-A6C8-8B68E9B25973/Ny%20ans%C3%A6ttelsesprocedure_endelig%20juni%202008.DOC

